ÚTI TIPP

HÓFEHÉR MENEDÉK:
A WHITEHAVEN-PART
A homok vakítóan szikrázik a déli napsütésben. A
tenger vize a türkiz árnyalataiban játszik, a háttérben zöld dombok és bárányfelhőkkel tarkított, kék
ég. Ha egy panellakás nagyszobájának falán látjuk,
azt mondjuk, giccses, itt azonban ezek a hétköznapok. Ez a Whitehaven-partszakasz, mely az
ausztrál kontinens keleti partjától egyórányira, a
Whitsunday-csoport központi szigetének egyik rejtett zugában fekszik.

Whitsunday-szigetek

A területet eredetileg a ngaro népcsoport lakta.
Hitük szerint ide rakta le tojásait a Szivárvány Kígyó, miközben éppen a partra igyekezett. Így jött
létre ez a 74 tagból álló, Mauritiusszal megegyező
szélességi körön fekvő, trópusi szigetcsoport. Az európai felfedezők közül elsőként James Cook pillantotta meg, és nevezte el a területet. Pontosan
1770. június 4-én, pünkösdhétfőn. Ám, mivel elszámolták magukat a hajónaplóban, és egy nappal

MINTHA PORCUKORBAN SÉTÁLNÁNK,
úgy ropog az ember lába alatt a finom homok. Ha pedig már ilyen értékes fövenyen fekszünk, érdemes
kihasználni annak rejtett értékeit is. Dörzsöljük vele végig testünket, állítólag ez az egyik legjobb módszer
az elhalt hámsejtek eltávolítására

korábbra tették érkezésüket, így pünkösdvasárnapról nevezték el a helyet.
A 7 kilométer hosszúságú Whitehaven-partot
borító, porcukor-ﬁnomságú kvarchomok igazi ritkaság. És mivel védett területről van szó, a 98 százalékos tisztaságú anyagból még egymaroknyit sem
szabad hazavinni. Mégis, az akaratunk ellenére is velünk jön. A legkisebb réseket is megtalálva nemcsak
az ember testnyílásaiba, hanem a karórák, telefonok
és fényképezőgépek érzékeny szerkezetébe is belemászik. És bár a 60-as években az amerikaiak fontolóra vették, hogy katonai célokra kitermelik e nemes kvarchomokot, csupán egyetlen alkalommal
engedélyezte az ausztrál kormány 5 tonna elszállítását: abból olvasztották a Hubble-űrteleszkóp lencsetegjaihoz szükséges speciális üveget.
A homok eredete pontosan nem ismert, de biz-
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FOLYTON VÁLTOZÓ LÁTVÁNY
A dagály és az apály mozgatta víz homokpadokat épít,
melyek a magasból nézve napról-napra más képet
rajzolnak. A látványt fokozhatja még egy komótosan
elvonuló rájacsapat vagy pár jókora teknôs

KARNYÚJTÁSNYIRA A VIZIVILÁGTÓL
A part közelében horgonyzó hajókról a vízbe hulló
ételmaradékok mágnesként vonzzák a kisebb-nagyobb
halakat. Az ott fürdôzôk akár sütôlapát méretûek közé
is keveredhetnek

tosan nem helyi, hiszen a környező kövek jóval kevesebb kvarcot tartalmaznak. Az egyik elmélet szerint a mélyben fekvő kőzettömegek törései-vetői
menti súrlódás során keletkezett, majd itt mosta
partra a tenger. Egy másik elképzelés szerint egy
part közeli áramlat szállíthatta ide a Freser-sziget
irányából. A sodródás során a nehéz komponensek
lesüllyedtek, csak a legﬁnomabb homok érkezett
meg. Egy biztos: kiválóan osztályozott. Homokórába való.
A partszakasz fölé nyúló kilátóról tárul elénk teljes valójában a Whitehaven-part. Itt érti meg az
ember igazán, miért Fehér Menedéknek nevezték
el az első, erre vetődő tengerészek. A hosszan elnyúló, fehér homok ﬁnom átmenetet képez a trópusi őserdő és a langymeleg tenger között. Ideális
pihenő nemcsak nekünk, de megannyi állat számára is. Ördögráják kisebb csoportja lebeg pár
száz méterre a fürdőzőktől. A víz alatt kecsesen repülő, félelmetes lények azonban planktonnal táplálkoznak, és teljesen ártalmatlanok. Néha lavórnyi
teknősök tűnnek fel a közelben, nem is beszélve a
környék korallzátonyait benépesítő, megannyi színes halról és tengeri herkentyűről.
Négy óra után aztán a turisták összeszedik a törülközőjüket, és visszahajókáznak a kontinensre. A
táj másnap tízig kiürül. Csak egy giccses faliposzter,
amibe persze mindenki szívesen belelógatná a lábát.
SZÖVEG ÉS KÉP: KUNDERMANN BALÁZS
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